
TÁJÉKOZTATÓ 
2013. május 31.-i elnökségi ülésről 

 
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnöksége 2013. május 31.-én tartotta soros 

ülését, melyen az alábbi napirendeket tárgyalta meg: 
1. Az Elnökség tagjai tájékoztatója az előző elnökségi ülés óta végzett munkáról. 
2. A tagdíjfizetéssel elmaradókkal kapcsolatos döntés és a további feladatok. 
3. Az év további kiemelkedő feladatai előkészítésének megbeszélése, munkacsoportok kije-

lölése, konkrét elgondolások megbeszélése 
 4. A következő elnökségi ülésig (várhatóan 2013. augusztus 30!) terjedő időszak fel-

adatai egyeztetése. 
 5. Egyéb 
 
1., Az Elnökség tagjai tájékoztatót adtak az előző elnökségi ülés óta végzett munkáról. Sor 

került a tavaszi közgyűlés végrehajtásának értékelésére. Az elnökség megfelelőnek értékelte az elő-
készítést, a lebonyolítást és a tartalmi eredményességet. A tapasztalatokat a későbbiekben fel kell 
használni és még több időt kell biztosítani a baráti beszélgetésre. A Puskás Híradó új formátumát 
pozitívan értékelte az elnökség és állást foglalt a további tartalmi kérdésekről.  

Eredményes volt a pécsi és a szécsényi kirándulás, élményekkel gazdagodva tértek vissza az 
útról tagjaink. 

A Tavaszi Szemlén tagjaink közül a vártnál kevesebben vettek részt. 
A hagyományos rendezvényünk a „Jubileumi szülinaposok köszöntése” jól sikerült, de a 

következő alkalommal jobban oda kell figyelni a részletekre. 
 
Az ügyvezető alelnök tájékoztatása szerint az egyesület taglétszáma: 253 fő! Egy bajtársunk 

elhunyt, a temetése június 11.-én volt. Egy bajtársunk kilépett, mivel munkájában, a saját lakhelyén 
lévő nyugdíjas egyesület vezetésére kíván koncentrálni. Bejelentette, hogy az OBH-hoz a beszámo-
ló megküldve, a tavaszi közgyűlés jegyzőkönyve kész, a közgyűlés anyagai a honlapra feltöltve, 
képek is és Karsai úr írása is, a Bajtársi Hírlevélbe cikk a közgyűlésről és kép is megküldve, a hon-
lapra az Esze Tamás Egyesület beillesztve. 

 
2. Az elnökség tájékoztatót hallgatott meg a gazdasági titkár és a titkár részéről a tagdíjfize-

téssel elmaradókkal kapcsolatos korábbi feladatok I. ütemének helyzetéről. Elmondták, hogy a feb-
ruárban kapott feladatot végrehajtották. Az elnökségi döntésnek megfelelően írásban kiértesítették, 
immáron többedik alkalommal, azokat a tagjainkat akik, 3 vagy több évi tagdíjjal maradtak el. A 
határidőre, sajnálatukra csak két fő pótolta az elmaradását. Az Egyesület Alapszabálya értelmében: 

„Törölni kell a tagsági viszonyát annak az egyesületi tagnak, aki a tagságidíj-fizetés kötele-
zettségének, több mint egy naptári évig – előzetes felszólítást követően – nem tesz eleget. A törlési 
határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül felülvizsgálati kérelmet lehet be-
nyújtani az Elnökséghez, melyről a legközelebbi Közgyűlés dönt.” 

 
Az elnökség az Alapszabály által előírtaknak megfelelően 17 főnek törölte a tagsági viszo-

nyát. Ennek tényéről az érintettek írásbeli értesítést kaptak. 
A törlések következményeként az egyesület taglétszáma jelenleg: 236 fő. 
Az elnökség a februári döntésének megfelelően felkérte a gazdasági titkárt és a titkárt, hogy 

a tagdíjfizetés rendezése II. ütemének feladatait hajtsák végre: „Aki nem fizetett 2011. és 2012. évre, 
részére felszólító levél küldése még június elején, a határidő ekkor augusztus 15. legyen! Aki eddig 
nem fizetett, augusztusi Elnökségin TÖRLÉSI javaslat előterjesztése! A csak 2012. évi tagdíjjal el-
maradók még ne kapjanak levelet!” 
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Az elnökség sajnálatának adott hangot, hogy azt alkalmaznia kell, de a működés alapja a 
tagdíjbefizetések és a szövetségi tagdíjat (285.-Ft/fő/év), a teljes tagság után kell befizetni a BEOSZ 
felé. 

Ezen íráson keresztül is felhívjuk tagjaink figyelmét a tagdíjfizetés fontosságára és a befize-
tés lehetőségeire:  

„Tagdíj: 2009. december 02.-án a közgyűlés úgy döntött, hogy az egyesületben 2010. január 
01-től a minimális tagdíj 500.-Ft/év, az elvárt tagdíj 100.-Ft/hó (azaz 1.200.-Ft/év), de ezen összeg, 
az egyesületi tag elhatározása alapján felülfizethető.  

Befizetése: 
 - Alapvetően a Közgyűlések előtt, alatt (április és október) a helyszínen, 
- az elnökségtől igényelt „sárga” csekken a 65100149-11324636 számlaszámra, 
- átutalással (netes bankolással is!) a 65100149-11324636 számlaszámra. 
   Fontos! a „Közlemény” rovatba beírni a befizető nevét és azt, hogy melyik évre fizeti. 
               (ha több évet fizet, megjelölni melyikre, mennyit fizet!)  
- a Gazdasági titkárral történő előzetes egyeztetés után, más rendezvényeken is befizethető.” 

 
3. Az elnökség megvitatta az év további kiemelkedő feladatai előkészítésének helyzetét és a 

konkrét elgondolásokat. 
- Kirándulások : 
Az Egyesület által szervezett kirándulások: 

  - Esztergom - Párkány (közforgalmi járművel)     Június 
(Az előkészítése megtörtént, de az árvíz miatt későbbre lett halasztva.) 

 - Gyöngyös vagy Veszprém (busszal) 
 
- Híradók éjszakája: 2013. június 22.-én. Az elnök úr és munkacsoportja jól haladt az 

előkészítéssel, az egyeztetésekkel és a program megszervezésével. Felkérte a munkacsoportot, ké-
szítsen Meghívót a honlapra, amellyel meglehet hirdetni és lehet toborozni, bevonva az együttmű-
ködőket is. (az árvízi helyzet miatt, az állomány a gátakon volt, ezért késik a meghirdetés).  

 
- Kopjafaállítás:  „A híradók emlékére (tiszteletére)”. A munkacsoport vezetője, a tit-

kár úr, megkezdte az egyeztetést az érintettekkel. Az időpont és a program kialakítása folyamatban. 
Az elnökség felhívta a munkacsoport figyelmét az időpont körültekintő kiválasztására (Híradók 
Napja rendezvényei), időben készítsen Meghívót a honlapra, amellyel meglehet hirdetni és lehet 
toborozni, bevonva az együttműködőket is. Konkrét végrehajtási - Gyöngyös vagy Veszprém (busz-
szal)tervet kell készítenie mielőbb a munkacsoportnak! 

 
- Jubileumi Közgyűlés és kapcsolódó feladatok: A munkacsoport az elnök úr vezetésé-

vel elkészítette az előzetes tervet. A nyári „szünet” miatt számos konkrét feladat került meghatáro-
zásra. Felkérte Amaczi urat a Jubileumi Puskás Híradó időbeni szervezésére. Javaslatokat fogadott 
el a lapszám tartalmára és a főbb írások szerzőinek felkérésére. 
Felhatalmazta az elnök urat az „Egyesületi Munkáért” emlékérem és a díszdobozok megrendelésé-
re, továbbá az ügyvezető alelnököt 1000db kártyanaptár elkészíttetésére. 
Előzetesen kétváltozatú ünnepi műsor mellett foglalt állást. De kialakította álláspontját a közgyűlés-
sel kapcsolatos más kérdésekben is. 
A jubileumi évfordulóra tekintettel javaslatot fogadott el 2 fő HM szintű elismerésre történő felter-
jesztésről és felkérte Lindner bajtársunkat a felterjesztés elkészítésére. 
Állást foglalt további egyesületi szintű elismerésekről is, melyekről a végső javaslatot következő 
ülésén fogadja el.   
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4. A következő elnökségi ülésig (várhatóan 2013. augusztus 30.) terjedő időszak feladatai 
egyeztetését a 3. napirendben elfogadottak szerint röviden tárgyalta az elnökség. Kiemelte, hogy a 
nyári pihenések ellenére is kellő figyelmet kell fordítani az őszi rendezvények előkészítésére.  
  
 5. Egyéb: Az elnökség határozott, hogy a váci megemlékezésen kik képviselik az elnökséget 
és hogy a Híradó Tagozat gyűlésén és az internetes lehetőségek felhasználásával mozgósít a ren-
dezvényre. 
 

Ügyvezető alelnök 
   
 
 
 


